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________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Både nationellt och internationellt råder idag en brist på 

operationssjuksköterskor vilket leder till ökade väntetider till operation och ett lidande för 

patienten. Bristen på operationssjuksköterskor gör det angeläget att undersöka synen på 

yrket och om yrket behöver synliggöras för att eventuellt öka intresset för specialisering. 

Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskors uppfattning om operationssjuksköterskans 

profession. Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats med kvalitativa 

inslag baserad på webbenkät med öppna och slutna svarsalternativ. Resultat: Deltagarnas 

uppfattning är att de har god kunskap om operationssjuksköterskans profession. Yrket 

anses vara viktigt, fysiskt krävande och dolt för sjuksköterskor utanför 

operationsavdelningen. Konklusion: Operationssjuksköterskan anses vara viktig för 

patientsäkerheten och arbetar i nära samarbete med läkare och övriga vårdteam. Trots att 

sjuksköterskor anser att de har kunskap om yrkesrollen anses yrket som okänt och det finns 

behov av att ytterligare synliggöra operationssjuksköterskeyrket. 
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_______________________________________________________________________ 

Background: There is a shortage specialized nurses both national and international which 

leads to increasing waiting time for surgery and a suffering for the patient. The lack of 

operating theater nurses makes it important to examine how the profession is seen and if it 

needs to be illuminated to make it more interesting. Purpose: The purpose was to examine 

nurses' perceptions of the operation theatre nursing profession. Method: A descriptive 

cross-sectional study with a quantitative approach containing qualitative elements based on 

web survey with open and closed response options. Result: Nurses consider the knowledge 

of the operating nursing profession to be satisfactorily. The profession is considered as 

important, physical demanding and unknown for nurses outside the operating ward. 

Conclusion: The operating theater nurse is considered as important for the patient safety 

and is an important part of the surgical team. Despite that nurses consider themselves 

having knowledge of the profession the operating theater nurse is considered a hidden 

profession and there is a need to further make the profession visible. 
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INLEDNING 

Inom svensk operationssjukvård råder det idag brist på specialistsjuksköterskor och 

majoriteten av landstingen rapporterar ett underskott av operationssjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2019). På grund av personalbrist tvingas vårdgivarna överlåta vad som 

tidigare var yrkesspecifika uppgifter till andra yrkeskategorier. Detta kan äventyra 

patientsäkerheten inom den operativa verksamheten då dessa yrkeskategorier saknar den 

formella kompetens som krävs enligt det svenska regelverket (Olsson, 2019a; Olsson, 

2019b). En lägre bemanning ökar risken för vårdskador och dödfall (Aiken et al., 2014). 

Det leder även till en ökad arbetsbelastning för befintlig personal och en försämring av 

arbetsmiljön (Sveriges Kommuner och Regioner, 2019). Följden av personalbristen har 

blivit att operationssalar står obemannade och hålls stängda vilket innebär att planerade 

ingrepp flyttas fram (Magnusson, 2019; Zillén, 2017) och väntetiden för att opereras är 

ökande (Sveriges Kommuner och Regioner, 2019). Denna extra väntan innebär för 

patienten både en stor psykiskt påfrestning och risk att försämras i sin sjukdom (Sjöling et 

al., 2005).  Bristen på operationssjuksköterskor gör det angeläget att undersöka synen på 

professionen bland svenska sjuksköterskor. Detta för att identifiera om det finns behov av 

att synliggöra professionen och på så sätt kanske öka intresset för specialisering. 

BAKGRUND 

Sjuksköterska och specialistsjuksköterska  

Sjuksköterska är en legitimerad och skyddad yrkestitel. För att få vara yrkesverksam krävs 

en högskoleexamen och en legitimation som prövats, godkänts och utfärdats av 

Socialstyrelsen (SFS 2010:659). Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av patienten 

och arbetar med ett helhetsperspektiv för patientens situation. Detta inkluderar kunskap om 

både komplexa vårdbehov men även ett organisatoriskt ansvar för att patientens vård 

samordnas mellan vårdens aktörer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Specialistsjuksköterska är en vidareutbildning på avancerad nivå för legitimerade 

sjuksköterskor som omfattar 60-75 högskolepoäng (SFS 1993:100). 

Specialistsjuksköterskeexamen innebär att sjuksköterskan uppfyllt uppsatta mål anpassade 

efter den valda specialistutbildningen, slutfört ett examensarbete på magisternivå och 

fullgjort en ändamålsenlig verksamhetsförlagd utbildning. Det finns en rad olika 

specialistutbildningar för sjuksköterskor; operationssjukvård, anestesisjukvård och 

intensivvård är några exempel. Specialistsjuksköterskan ansvarar för att bedriva 

omvårdnad på avancerad nivå som utförs utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap 

(Högskoleverket, 2010).  
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Operationssjuksköterskans yrkesroll och funktion 

Det första specialistområdet en sjuksköterska kunde utbilda sig till i Sverige var inom 

operationssjukvård. Deras ansvar var då som nu att ansvara för patienter före, under och 

efter operation (Dåvøy et al., 2012). Operationssjuksköterskan utför majoriteten av 

arbetsuppgifterna perioperativt och är sällan verksam utanför operationsavdelningen (Riley 

& Manias, 2001). Professionen har en betydande roll för patientsäkerheten på 

operationssalen och har unik kompetens inom flera områden. Operationssjuksköterskan 

ska verka infektions- och komplikationsförebyggande i samband med operation, kunna 

säkerställa aseptik, säker instrumentering, ha förmåga att kunna hantera biologiska 

preparat, genomföra behandlingar och undersökningar av patienter samt kunna agera vid 

stora olyckor och katastrofer (Riksföreningen för operationssjukvård, 2016).  

 

Operationssjuksköterskan ska värna om patientsäkerhet och god omvårdnad 

(Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2011). En av 

operationssjuksköterskans viktigaste uppgifter är att arbeta riskförebyggande och vara 

uppmärksam på potentiella riskfaktorer för komplikationer och skador för patienten.  

Patientens mentala och psykiska mående, kirurgiska utmaningar såväl den högteknologiska 

miljön utgör utmaningar för operationssjuksköterskan i det preventiva arbetet 

(Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2017). 

Ett bristyrke 

För att motverka köer inom hälso- och sjukvården i Sverige infördes år 1992 en 

vårdgaranti som specificerar inom vilket tidsspann patienten har rätt till behandling 

(Socialstyrelsen, 2014). Vårdgarantin regleras i hälso- och sjukvårdslagen och anger att 

patienten ska erbjudas operativ åtgärd inom 90 dagar från att beslut om operation tagits 

(SFS 2017:30). En genomgående trend är att patienterna under de senaste åren fått vänta 

allt längre på operativ åtgärd. I augusti 2019 uppnåddes en ny lägsta nivå där endast 59 

procent av väntande patienter opererades i inom rekommenderad tid. Det finns en stor 

geografisk variation gällande hur väl landstingen uppnår vårdgarantin. I september 2019 

var variationen mellan 39-90 procent (Sveriges Kommuner och Regioner, 2019). 

 

Hur väl vårdgarantin uppfylls är starkt relaterat till tillgängliga personalresurser 

(Myndigheten för vårdanalys, 2015). Till Socialstyrelsen har samtliga landsting angivit att 

de upplever en brist på specialistsjuksköterskor och 20 av 21 landsting uppger brist på 

operationssjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2019), vilket har lett till att operationssalar har 

fått stängas (Claesson, 2017; Mellgren, 2018). Bristen på specialistsjuksköterskor inom 

den operativa verksamheten beräknas öka kraftigt på grund av stora pensionsavgångar 

samtidigt som efterfrågan på dessa professioner beräknas öka (Statistiska centralbyrån, 

2017). Bristen på sjukvårdspersonal är ett internationellt fenomen (Brücher & Deufert, 

2019). Inom den offentliga sjukvården i Storbritannien beräknas att det i nuläget saknas 40 

000 sjuksköterskor av alla kategorier (Launder, 2019) och tysk sjukvård anger bristen på 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som ett stort hot mot patientsäkerheten 

(Brücher & Deufert, 2019). Även i USA har det under flera år uppmärksammats att det på 

grund av stora pensionsavgångar och bristfällig perioperativ utbildning resulterar i brist på 

operationssjuksköterskor (Sadler, 2017). I Sverige har satsningar gjorts för att öka antalet 

operationssjuksköterskor (Björkman, 2018). Trots det har antalet examinerade varit  
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väsentligen oförändrat under 2010-talet med ett genomsnitt på 150 per år (Socialstyrelsen, 

2019) och lärosäten har svårt att fylla sina utbildningsplatser (Björkman, 2018). 

En del av ett team 

Samverka i team är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015) och är en viktig del i sjuksköterskans yrkesutövning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Lika viktig som kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient är den yrkesmässiga kommunikationen mellan kollegor (Eide & Eide, 2009). En 

del av yrkesutövningen är att genom dialog utbyta kunskap och erfarenheter främja en god 

och säker hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Däremot är god 

kommunikation mellan olika professioner och yrkesgränser inte alltid självklar (Eide & 

Eide, 2009). Olika professioner och erfarenheter bidrar med unika tillvägagångsätt för att 

analysera och förstå patienten och dennes situation (Clark, 2013). Grunden för att uppnå en 

god kommunikation mellan olika yrkesgrupper är förståelse för varandras profession och 

den roll olika professioner spelar i patientens vård (Suter et al., 2009). 

 

Ett sätt att öka förståelsen för andra yrkesgrupper och verksamheter är att låta personalen 

hospitera (Wright et al., 2012). Begreppet hospitering innebär att tillfälligt ta del av annan 

verksamhet i ett utbildningssyfte och kan jämställas med studiebesök (Svenska 

Akademien, 2006). Hospitering är ett sätt att påverka och förändra uppfattningen av ett 

yrke (Porter et al., 2009) och har en positiv inverkan på rekrytering av ny personal 

(Gregory et al., 2014). Detta bekräftas i en studie av McGarvey et al., (2004) som visar att 

studiebesök på operationsavdelning skapar ett ökat intresse för specialistutbildning. 

Sjuksköterskor som får möjlighet till klinisk erfarenhet på operationsavdelning erhåller en 

större förståelse operationssjuksköterskans roll och ökade kunskaper om perioperativ vård 

(Gregory et al., 2014). 

Personcentrerad perioperativ vård 

Operationssjuksköterskan är verksam i den perioperativa vården före, under och efter det 

operativa ingreppet. Tillsammans med operationsteamet ansvarar operationssjuksköterskan 

för att patienten upplever trygghet och välbefinnande genom operationsförloppet (Kelvered 

et al., 2011). I den perioperativa processen är det väsentligt att vården bedrivs 

personcentrerat och anpassas till enskilda önskemål och individuella behov för att 

respektera patienten som unik individ (Riksföreningen för operationssjukvård, 2011). 

Känslan av att bli opererad beskrivs av Arakelian et al. (2017) som att hamna i en situation 

av maktlöshet över sin egen situation. Patienten överlämnar sig till vården och det 

perioperativa teamet och sätter sin tillit till att vårdpersonalen värnar om patientens kropp 

när patienten inte själv kan (Lindwall, 2004). För att skapa ett värdefullt möte är det 

betydelsefullt att patienten känner tillit och förtroende för vårdteamet. Varje patient är 

unik, har unika erfarenheter och ska bemötas på ett professionellt sätt där patienten är en 

del av teamet (Lindwall & von Post, 2008). Operationssjuksköterskan har en begränsad tid 

tillsammans med patienten. Det är därför viktigt att skapa en positiv upplevelse och genom 

att sätta patienten i fokus kan upplevelsen att bli opererad få en positiv betydelse i 

framtiden (Ingvarsdottir & Halldorsdottir, 2017). När det vårdande teamet ger patienten 

möjlighet att utrycka farhågor, önskemål och begär skapas förutsättning till ett säkert 

vårdande (Lindwall, 2004). Personalen skapar en känsla av trygghet och respekt när 

patientens lidande och oro tas på allvar (Arakelian et al., 2017). Om patientens upplevelse 
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inte tas på allvar orsakar sjukvården ett lidande då patienten blir ifrågasatt sin identitet och 

fråntagen sin värdighet (Eriksson, 1994). 

En lidande patient 

Alla människor har unika erfarenheter och synsätt vilket innebär att känslan av lidande inte 

kan jämföras mellan individer (Eriksson, 1994). Lidande ger hälsa en mening genom att 

belysa skillnaden mellan hälsa och ohälsa (Råholm & Lindholm, 1999) och uppstår när 

människan upplever ett hot mot jaget (Wiklund, 2003). Inom vården uppenbarar sig tre 

olika former av lidande; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Livslidande handlar om hur människan förhåller sig till sitt liv och sin livssituation 

(Wiklund, 2003). Det kan yttra sig när sjukdom och ohälsa påverkar vardagen för patienten 

och livssituationen kan motvilligt förändras för den drabbade individen (Eriksson, 1994). 

Sjukdomslidande uppmärksammas ofta när människan får en diagnos (Wiklund, 2003). 

Det är det lidandet som människan drabbas av i samband med sjukdom och behandling och 

är ofta förknippat med den kroppsliga smärtan som en viss sjukdom medför (Eriksson, 

1994). Sjukdomslidande kan också vara den begränsning av vardagen sjukdom eller 

behandling innebär (Wiklund, 2003). Det kan även syfta till känslan av skuld och skam i 

samband med behandling och sjukdomstillstånd (Eriksson, 1994). Vårdlidande uppstår i 

mötet med sjukvården (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjukvårdspersonal kan förhindra och 

förebygga detta genom god vård och omvårdnad. Vårdlidande kan vara när patienten 

känner sig kränkt, dömd och maktlös likaväl som det kan uppkomma i samband med 

utebliven vård (Eriksson, 1994). En patient som är i behov av vård men som inte blir 

uppmärksammad utsätts för en förolämpning (Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan leda 

till en känsla av att vara försummad och oviktig (Sjöling et al., 2005).  

 

Patienter som väntar på operativ åtgärd kan uppleva lidande. Orsaken till detta kan dels 

vara avsaknaden av operationsdatum men även att väntetiden kan innebära ett ökat fysiskt 

lidande genom smärta, minskad rörlighet och de komplikationer som detta kan medföra 

(Hommel et al., 2003). Fördröjning kan påverka resultatet av operationen negativt på grund 

av ökad risk för postoperativ smärta och för försämrad funktion (Davis et al., 2008). Det 

finns även risk att patienten försämras i sin grundsjukdom under väntetiden (Sjöling et al., 

2005). 

 

Väntan på operation påverkar patientens vardag och det är mycket viktigt att vården visar 

respekt och hänsyn till patientens omständigheter (Derret et al., 1999). Vardagen begränsas 

då patienten får svårt att planera framåt i tiden för att inte riskera att missa om det uppstår 

en möjlighet till operation (Dunn et al., 1997). Många patienter som väntar utan angivet 

operationsdatum upplever en ilska mot vårdorganisationen. Orsaken till det är ofta att 

patienten upplever sig fått bristfällig information och återkoppling (Derret et al., 1999). 

Upplevelsen av att vänta på operation påverkas av vilken typ av ingrepp som ska göras 

men också hur den unika individen berörs i den livssituation den befinner sig i (Carr et al., 

2009). Vissa patienter upplever inga besvär alls medan andra lider dagligen (Derret et al., 

1999). Patienter som kunnat påverka sitt operationsdatum utifrån sina egna förutsättningar 

upplever det som rimligt och hanterbart att tvingas vänta en längre tid (Dunn et al., 1997). 
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PROBLEMFORMULERING 

Operationssjuksköterskan har en viktig roll inom den operativa verksamheten och anses 

vara nödvändig för en patientsäker operationssjukvård. I Sverige råder idag stor brist på 

operationssjuksköterskor vilket är ett hot mot patientsäkerheten. Operationssalar står 

obemannade och köerna för operativ åtgärd växer vilket leder till ökat lidande för 

patienterna. Då den enskilda patienten inte kan påverka situationen skapas en känsla av 

maktlöshet och ett lidande som påverkar vardagen på ett negativt sätt. 

Inom de kommande tio åren väntar stora pensionsavgångar vilket i kombination med ökad 

efterfrågan av operationssjuksköterskor kommer få till följd att personalbristen ökar 

ytterligare. Antalet sjuksköterskor som årligen väljer att vidareutbilda sig till 

operationssjuksköterska är lågt och kommer inte räcka för att åtgärda personalbristen. Ofta 

saknas kunskap och insikt i operationssjuksköterskans profession och ansvarsområden 

bland personal utanför operationsavdelningen. En anledning kan vara att utomstående 

personal sällan kommer i kontakt med operationssjuksköterskan då majoriteten av 

arbetsuppgifterna är förlagda på operationssal. Brist på insikt och kunskap om yrket kan 

vara en bidragande orsak till den rådande personalbristen. Det är således angeläget att 

undersöka hur sjuksköterskor ser på operationssjuksköterskans funktion i syfte att studera 

om yrkesrollen behöver synliggöras och på sikt öka intresset till specialisering. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sjuksköterskors uppfattning om 

operationssjuksköterskans profession. 
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METOD 

En deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats innehållande kvalitativa inslag 

genomfördes. Vid en tvärsnittsstudie samlas data in passivt utan att deltagaren utsätts för 

påverkan. Datainsamlingen sker vid ett enskilt mättillfälle och en ögonblicksbild av hur 

deltagaren uppfattar fenomenet erhålls (Polit & Beck, 2017). En uppfattning studeras 

genom vad deltagaren anser om ett ämne baserat på deltagarens tidigare erfarenheter, 

förförståelse och förmodan (Birkler, 2005). Deskriptiv betyder beskrivande och innebär att 

skapa en överblick av materialet som studerats (Billhult, 2017). Vid användandet av en 

kvantitativ ansats beskrivs resultatet genom analys av statistisk data (Polit & Beck, 2017). 

Kvantitativ data analyserades med induktiv ansats vilket innebär att fenomenet studeras så 

opartiskt och förutsättningslöst som möjligt. Därefter dras slutsatser genom generalisering 

(WMAbe & Landström, 2017). 

 

Kvalitativ innehållsanalys på en manifest nivå med induktiv ansats genomfördes enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ metod avses att studera personers upplevda 

erfarenheter av ett visst fenomen (Polit & Beck, 2017). En innehållsanalys är en metod 

som avser att granska och tolka texter. Manifest nivå avser att betrakta textinnehållet och 

beskriva det synliga och uppenbara (Graneheim & Lundman, 2004). Med induktiv ansats 

studeras fenomenet så opartiskt och förutsättningslöst som möjligt av författarna och 

därefter dras slutsatser genom generalisering (Priebe & Landström, 2017). 

Urval 

Deltagarna rekryterades genom sociala medier i facebookgruppen ”Sjuksköterskan”. Det är 

en sluten grupp riktad till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som påbörjat sin 

fjärde termin. För att bli medlem måste en ansökan skickas samt besvara en kontrollfråga 

som verifierar att man tillhör målgruppen. Vid publicering av enkät hade facebookgruppen 

“Sjuksköterskan” 29 533 medlemmar. Inklusionskriterier var att deltagarna i studien skulle 

vara sjuksköterska med eller utan specialistutbildning. Efter datainsamling valde 

författarna att exkludera specialistsjuksköterskor och specialistsjuksköterskestudenter för 

att bättre svara på studiens syfte. Det saknas statistik som beskriver gruppens demografi 

vilket medför svårigheter att identifiera hur många av gruppens medlemmar som uppfyllde 

studiens inklusionskriterier. Svårigheten att beskriva urvalsgruppens antal styrks av 

Billhult (2017) som menar att en nackdel med webbaserad datainsamling via enkät är 

problematiken att uppnå en representativ urvalsgrupp. En annan nackdel är att 

svarsfrekvensen tenderar att vara låg. Fördelarna är att det är tidseffektivt och möjliggör 

stor spridning både geografiskt och demografiskt. 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via en webbaserad enkät som publicerades i facebookgruppen 

“Sjuksköterskan” under hösten 2019 (se Bilaga 1). Enkätfrågorna utformades utifrån 

Blegeberg et al., (2008) kvalitativa forskning om sjuksköterskors uppfattning om 

operation- och psykiatrisjuksköterskors arbetsuppgifter. Frågorna i föreliggande studie 

bestod av en kombination av bakgrundsfrågor för att beskriva urvalsgruppen och frågor om 

deltagarens uppfattning om operationssjuksköterskans yrkesroll.  Enkäten innehöll fem 
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bakgrundsfrågor och 17 frågor om operationssjuksköterskans yrke. Svarsalternativ 

utgjordes av en femgradig ordinalskala av Likert- typ vilket innebar att deltagaren ombads 

ta ställning till hur väl ett påstående stämde överens med deltagarens uppfattning 

(Ejlertsson, 2019). I slutet av enkäten fanns en fråga där deltagaren fritt kunde formulera 

sin syn på operationssjuksköterskans yrkesroll som löd; “Hur ser du på 

operationssjuksköterskans yrkesroll?” (se Bilaga 1). 

 

För att minska risken för feltolkning genomfördes en pilotstudie innan publicering. Tolv 

sjuksköterskor med varierande bakgrund kontaktades och tackade ja till att delta i 

pilotstudien. Enkäten sändes ut till deltagarna via mail och de uppmanades att kommentera 

enkätens uppbyggnad, frågeformuleringar och hur frågorna tolkades. Ingen av deltagarna i 

pilotstudien hade förslag till justeringar och svaren var i enlighet med författarnas avsikt. 

Svaren från pilotenkäten sparades och webbverktyget nollställdes inför publicering. Målet 

för antal besvarade enkäter var minst 30 stycken. Ett dygn efter publicering hade 667 

personer besvarat enkäten varpå den avslutades av författarna. Antalet svarande gav en 

svarsfrekvens på två procent beräknat på det totala antalet medlemmar i mottagargruppen. 

Däremot uppfyllde inte hela gruppen inklusionskriterierna vilket ger en något missvisande 

svarsfrekvens.  

 

Av de 677 deltagarna var 358 (53,4%) sjuksköterskor, 96 (14,3%) 

specialistsjuksköterskestudenter, 32 (4,8%) operationssjuksköterskor, 30 (4,5%) 

anestesisjuksköterskor, 23 (3,4%) intensivvårdssjuksköterskor och 132 (19,7%) hade 

annan specialistsjuksköterskeutbildning. I studien användes endast svaren från de deltagare 

som identifierat sig som “sjuksköterska” vilket motsvarar 358 personer.  

Analys 

Data från enkäterna laddades ner från webbverktyget till en Excelfil. Denna öppnades 

sedan i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics25. Viss omkodning av variabler krävdes 

för att möjliggöra anlys. Exempelvis blev svarsalternativ stämmer mycket dåligt = 1, 

stämmer ganska dåligt = 2, stämmer varken bra eller dåligt = 3, stämmer ganska bra = 4 

och stämmer mycket bra = 5. Därefter gjordes frekvensanalyser och Chi
2
 analyser för att 

testa fördelningen och därmed signifikansnivån (Ejlertsson, 2019). En signifikansnivå där 

p<0,05 användes vilket är brukligt i vetenskaplig forskning (Polit & Beck, 2017). 

 

Kvalitativ data som samlades in från den öppna frågan analyserades på en manifest nivå 

med induktiv ansats genom innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Analysen baserades på 176 svar från sjuksköterskor. Svaren kopierades över till ett separat 

textdokument. Författarna fick ett exemplar av textdokumentet var som sedan lästes 

igenom noggrant och därefter färgkodades meningsbärande enheter med 

överstrykningspenna. Författarnas textdokument jämfördes därefter och skillnader i 

färgkodningen diskuterades och ändrades gemensamt. De meningsbärande enheterna 

abstraheras och benämndes med koder vilket är ett eller ett par ord som beskriver 

meningsenhetens innehåll och helhet. Det framkom åtta olika koder. Liknande koder 

fördes samman till fyra kategorier.  
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Etiska överväganden 

Det åligger det forskare inom humanforskning att skydda liv, hälsa, värdighet, integritet 

och sekretess hos deltagande informanter (World Medical Association, 2018). Vid studiens 

design beaktades Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Etikprövningsmyndigheten, 

2019). Detta gjordes genom att distribuera ett informationsbrev tillsammans med enkäten 

där deltagaren informerades om studiens syfte, vilka som har tillgång till insamlat material 

samt hur deltagaren kunde gå tillväga för att avbryta sin medverkan. I informationsbrevet 

(se Bilaga 1) fanns även information om att deltagaren genom att svara på enkäten gav sitt 

samtycke till deltagande i studien. Detta är att jämställa med att inhämta ett skriftligt 

samtycke (Kjällström, 2017). Då studien var ett examensarbete på magisternivå krävdes 

inte etisk prövning (SFS 2003:460). 

 

En viktig del i all forskning är konfidentialiteten för deltagarna. Konfidentialitetsprincipen 

ställer krav på att insamlad data lagras på så sätt att den inte kan nås av obehöriga och att 

resultat presenteras på så sätt att ingen information kan spåras till specifik person 

(Kjällström, 2017). Detta beaktades av författarna vid studiens start och vid val av 

enkätverktyg. Efter att ha kontrollerat ett flertal enkätverktyg som är vanligt 

förekommande i studier på grund- och avancerad nivå valdes ett verktyg där all insamlad 

data lagrades på företagets servrar men ägdes av författarna. Det innebär att uppgifter som 

samlades in i enkäten, inklusive IP-adresser, inte kunde användas av företaget eller säljas 

vidare till tredje part. Det möjliggjorde raderingen av all insamlad data efter studiens slut. 
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RESULTAT 

Analys av slutna frågor 

En majoritet av deltagarna i studien anser sig ha kunskap om vad operationssjuksköterskan 

har för arbetsuppgifter men operationssjuksköterskans ansvar anses som mer okänt. Av 

deltagarna i studien har 71 procent (n=254) haft möjlighet att hospitera på en 

operationsavdelning (se Tabell 1). Det finns en skillnad i hur studiens deltagare skattar sina 

kunskaper om operationssjuksköterskans arbetsuppgifter och ansvar beroende på om de 

hospiterat eller inte. Bland studiedeltagarna som hospiterat anser 68 procent (n=165) (se 

Bilaga 2) att de har kunskap om operationssjuksköterskans arbetsuppgifter jämfört med 58 

procent (n=200) bland studiedeltagarna som inte hospiterat (se Tabell 2). Liknande ökning 

finns gällande hur studiens deltagare skattar sin kunskap om operationssjuksköterskans 

ansvar. Av studiedeltagarna som inte hospiterat anser 34 procent (n=117, se Tabell 2) att 

de har kunskap om operationssjuksköterskans ansvar jämfört med 40 procent (n=97) av de 

studiedeltagare som hospiterat (se Bilaga 2). Hospitering på en operationsavdelning 

förändrade synen på operationssjuksköterskans yrke för 45,5 procent (n=106) av studiens 

deltagare (se Tabell 1). Det är inte statistiskt signifikant (p=0,169). 

 
Tabell 1: Fördelning av antal deltagare (n=358) som hospiterat på operationsavdelning och hur studiens 

deltagare anser att hospitering påverkat deras syn på operationssjuksköterskans yrkesroll. Svarsalternativ 1= 

Ja, 2 = Nej. Dessutom visas antal deltagare, Chi
2
 värdet, frihetsgraderna samt signifikant p värde. 

 

Tabell 2: Fördelning av hur deltagarna (n=343) skattar sin kunskap operationssjuksköterskans arbetsuppgifter 

och yrkesroll. Svarsalternativ 1 = Nej, absolut inte, 2 = Nej, 3 = Varken ja eller nej, 4 = Ja och 5 = Ja, 

absolut. Dessutom visas antal deltagare, Chi
2
 värdet, frihetsgraderna samt signifikant p värde. 

 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 N Chi2 Df p 
Jag vet vad en 

operationssjuksköterska har 

för arbetsuppgifter 

 

2 31 110 182 18 343 335,0 4 0,001 

Jag vet vad en 

operationssjuksköterska har 

för ansvar 

 

11 82 132 110 7 343 190,2 4 0,001 

 

En majoritet av studiens deltagare, 50,2 procent (n=335) anser att 

operationssjuksköterskans yrke är dolt. Vidare påvisas att studiedeltagarna inte anser sig ha 

lika stor kunskap om operationssjuksköterkseyrket som andra 

specialistsjuksköterskeutbildningar (se Tabell 3). 

Yrkesrollen anses vara dold och deltagarna i studien uppfattar sig inte ha lika stor kunskap 

om operationssjuksköterskeyrket som andra specialistutbildningar (se Tabell 3). 

Svarsalternativ: 1 2 N Chi
2
 Df p 

Jag har hospiterat på 

operationsavdelning 

 

254 104 358 62,8 1 0,001 

Hospitering har påverkat 

min syn på 

operationssjuksköterskans 

yrkesroll 

106 127 233 1,9 1 0,169 
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Tabell 3: Beskrivning av hur deltagarna i studien skattar sin kunskap om operationssjuksköterskans yrkesroll 

jämfört med andra specialistutbildningar. Svarsalternativ 1 = Stämmer mycket dåligt, 2 = Stämmer ganska 

dåligt, 3 = Stämmer varken bra eller dåligt, 4 = Stämmer ganska bra och 5 = Stämmer mycket bra. Dessutom 

visas antal deltagare, Chi
2
 värdet, frihetsgraderna samt signifikant p värde. 

 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 N Chi2 Df p 
Jag har lika stor kunskap om 

operationssjuksköterskans 

yrkesroll som andra 

specialistutbildningar 

 

28 111 95 96 5 336 131,6 4 0,001 

Operationssjuksköterska är ett 

dolt yrke 

13 68 85 158 11 335 218,7 4 0,001 

  

Av deltagarna i studien anser 78 procent (n=257) att operationssjuksköterskan har ett 

fysiskt krävande arbete. I den grupp som har hospiterat och besvarar samma fråga anser 82 

procent (n=193) att yrket är fysiskt krävande (se Bilaga 2). Operationssjuksköterskan är 

stillastående en stor del av dagen anser 58 procent (n=192) av deltagarna i studien. (se 

Tabell 4). 

 
Tabell 4: Beskrivning av deltagarna i studiens syn på operationssjuksköterska som ett fysiskt krävande yrke. 

Dessutom visas antal deltagare, Chi
2
 värdet, frihetsgraderna samt signifikant p värde. Svarsalternativ 1 = 

Stämmer mycket dåligt, 2 = Stämmer ganska dåligt, 3 = Stämmer varken bra eller dåligt, 4 = Stämmer 

ganska bra och 5 = Stämmer mycket bra. 

 

Svarsalternativ:  1 2 3 4 5 N Chi2 Df p 
Operationssjuksköterskan står still 

en stor del av dagen 

 

5 47 84 140 52 328 153,6 4 0,001 

Operationssjuksköterskan har ett 

fysiskt krävande arbete 

3 23 45 167 90 328 259,6 4 0,001 

  

Operationssjuksköterskan uppfattas av 97 procent (n=314) av studiedeltagarna som 

ordningsam och anses besitta stor kunskap om olika ingrepp. De arbetsuppgifter som ingår 

i yrket anses utföras i en högteknologisk arbetsmiljö. Operationssjuksköterskan ansvarar 

vidare för att hygienregler på operationssalen följs, vilket 92 procent (n=302) av deltagarna 

i studien anser. Det anses även vara operationssjuksköterskans ansvar att kontinuerligt 

kontrollera och räkna av det material som används vid ingreppen. 

Operationssjuksköterskeyrkets viktigaste funktion anses av 45 procent (n=149) vara att 

assistera läkaren vid ingrepp. Däremot menar 77 procent (n=256) att yrket inte är utbytbar 

mot en assisterande läkare. Omvårdnad uppfattas vara en liten del av vad som ingår i yrket 

och operationssjuksköterskan anses inte få någon relation till patienterna (se Tabell 5). 
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Tabell 5: Beskrivning av deltagarna i studiens syn på operationssjuksköterskans arbetsuppgifter och ansvar. 

Även synen på operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar och graden av patientkontakt redovisas. 

Svarsalternativ 1 = Stämmer mycket dåligt, 2 = Stämmer ganska dåligt, 3 = Stämmer varken bra eller dåligt, 

4 = Stämmer ganska bra och 5 = Stämmer mycket bra. Dessutom visas antal deltagare, Chi
2
 värdet, 

frihetsgraderna samt signifikant p värde. 
 

Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 N Chi2 Df p 
Operationssjuksköterskan är 

ordningsam 

 

0 0 11 77 237 325 249,3 2 0,001 

Operationssjuksköterskan har stor 

kunskap om olika ingrepp och 

operationer 

 

0 1 17 146 168 332 268,3 3 0,001 

Operationssjuksköterskan vakar 

över att hygienregler följs på 

operationssalen 

 

1 2 21 86 216 326 509,8 4 0,001 

Operationssjuksköterskan 

ansvarar för att dukar, instrument 

och annat material stämmer 

fortlöpande under operationen 

 

0 3 11 61 251 326 494,2 3 0,001 

Operationssjuksköterskan arbetar 

i en högteknologisk miljö 

 

0 1 11 91 220 323 380,4 3 0,001 

Operationssjuksköterskan får 

ingen relation med sin patient 

 

24 97 109 79 17 326 109,5 4 0,001 

Omvårdnad är en viktig del av 

operationssjuksköterskans 

profession 

 

3 53 66 108 96 326 104,2 4 0,001 

Operationssjuksköterskans 

profession är utbytbar mot t.ex en 

assisterande läkare 

 

112 144 54 20 2 332 219,2 4 0,001 

Operationssjuksköterskans 

viktigaste funktion är att assistera 

läkaren 

10 88 85 134 15 332 168,7 4 0,001 

  

Operationssjuksköterskeyrket anses av en majoritet av studiedeltagarna, 98 procent 

(n=314), vara en profession som innebär mycket teamsamverkan. Vidare anses inte 

yrkesrollen ha en arbetsledande funktion i operationsteamet (se Tabell 6).  
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Tabell 6: Beskrivning av deltagarna i studiens syn på operationssjuksköterskans arbetsledande funktion och 

samverkan i team. Svarsalternativ 1 = Stämmer mycket dåligt, 2 = Stämmer ganska dåligt, 3 = Stämmer 

varken bra eller dåligt, 4 = Stämmer ganska bra och 5 = Stämmer mycket bra. Dessutom visas antal 

deltagare, Chi
2
 värdet, frihetsgraderna samt signifikant p värde. 

 

 Svarsalternativ: 1 2 3 4 5 N Chi2 Df p 
Operationssjuksköterskan 

samverkar mycket i team 

 

0 1 7 96 218 322 143,1 4 0,001 

Operationssjuksköterskan är 

arbetsledande i 

operationsteamet 

9 62 129 93 30 323 383,4 3 0,001 

 

Analys av öppen fråga 

Resultatet av fritext bildade fyra kategorier; viktig och ansvarsfull funktion, fysiskt 

krävande och enformig, osynlig och okänd yrkesroll och unik och kluven omvårdnadsroll. 

Frågan som besvarades var; ”Hur ser du på operationssjuksköterskans yrkesroll?”.  

Viktig och ansvarsfull funktion 

Operationssjuksköterskans roll på operationsavdelningen ansågs som viktig och oersättlig. 

Den uppfattades väsentlig för att vården ska kunna ske på ett patientsäkert sätt genom hela 

det perioperativa förloppet. Professionen ansågs ha en hög kompetens med stor kunskap 

om olika operativa ingrepp och vara avgörande för att operationer genomförs. 

Operationssjuksköterskan beskrevs som organisatorisk och den i teamet som ser till att 

operationen fortlöper på ett smidigt sätt för både patient och operationsteam. En av 

deltagarna i studien beskrev detta som: 

 

“En viktig pusselbit och ett måste i en fungerande operationsverksamhet... 

Spindeln i nätet!” 

 

Deltagarna i studien menade att operationssjuksköterskan har ett stort ansvar på 

operationssalen, både för omvårdnad av patient samt ett övergripande ansvar för hur alla i 

teamet agerar på operationssal. Det framgick även att deltagarna i studien uppfattade 

operationssjuksköterskan som ansvarstagande och ledande på operationssalen. Samverkan 

i team, respekt mot andra yrkesgrupper och delegering av uppgifter var viktigt för att 

vården skulle kunna bedrivas.  Alla parter i teamet var beroende av varandra och ett icke 

fungerande samarbete utgör ett hot för patientsäkerheten. En deltagare i studien menade 

att: 

 

“Jag tänker att den är livsviktig. En länk som skulle göra operationen högst 

patientosäker om den inte fanns." 

Fysiskt krävande och enformig 

En av de största anledningarna till att operationssjuksköterska inte ansågs vara ett attraktivt 

och intressant yrke var att deltagarna i studien uppfattade yrket som fysiskt krävande och 

enformigt. Flertalet beskrev operationssjuksköterskornas arbete som monotont och att det 

innebär att stå upp hela dagen. Det ansågs även mentalt krävande att vara koncentrerad, 
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fokuserad och alert hela tiden. Ett antal deltagare i studien menade att de skulle blivit 

rastlösa av den sortens arbete samt psykiskt påfrestande att inte alltid ha möjlighet för 

avbyte vid exempelvis toalettbesök. Även operationssjuksköterskans klädsel på operation 

uppfattades som tung och obekväm. Munskydd, sterila kläder och blyförkläden som kan 

behöva sitta i flera timmar lockade inte somliga av deltagarna. En deltagare i studien 

besvarade frågan på följande sätt:  

 

“Tråkigt och ensidigt arbete som till mesta del bedrivs i en operationssal. Mycket 

stående hela dagarna inget rörligt arbete med liten patientkontakt. Det passar inte 

mig som vill vara uppe och röra mig på jobbet!” 

Osynlig och okänd profession 

Operationssjuksköterskans arbetsuppgifter och ansvar beskrevs återkommande som dolt 

och deltagarna i studien saknar relation till yrket. Att professionen skulle vara 

missförstådd, anonym och i skymundan nämns också. Deltagarna i studien menade att 

operation generellt är ett okänt område som de sällan eller aldrig kommer i kontakt med, 

att det enda de sett av operationsavdelningen är entrén när de lämnat en patient som ska 

opereras. 

 

Det förelåg förutfattade meningar om yrket och några skrev att det uppfattas vara ett 

tråkigt yrke, samtidigt som deltagarna i studien saknar kunskap om vad det innebär att vara 

operationssjuksköterska. Deltagare i studien beskrev att de efter hospitering på 

operationsavdelning förändrat sin uppfattning av yrket eller fått en första inblick. 

 

“Jag ser operationssjuksköterskans yrkesroll lika viktig som vilken annan 

specialistutbildning. De var framförallt under min hospitering på operation som 

jag fick följa hur en dag för en operationssjuksköterska kunde se ut…” 

 

“En kanske något bortglömd specialitet, som folk vet finns men inte vad den 

innebär. Efter hospitering fått en annan bild av yrket, från bra till bättre! Ni är 

livsviktiga!” 

 

Somliga beskrev att de önskar att operationsavdelningen blev mer tillgänglig för att få 

större insikt i operationssjuksköterskans arbete. Information och kunskap om yrket är 

bristfällig och tycker detta bör belysas redan under grundutbildningen. Deltagare nämnde 

bristen på operationssjuksköterskor och tomma operationssalar som ett känt problem och 

att media borde åskådliggöra professionen bättre. En deltagare i studien beskrev yrket och 

bristen på information på detta sätt:   

 

“Verkar vara ett spännande yrke, däremot väldigt snedvriden bild på vad en 

operationssjuksköterska gör och hur arbetsdagarna verkligen ser ut. Mer info av 

operationssjuksköterskan borde finnas tillgängligt!!" 

Unik och kluven omvårdnadsroll 

Det var stora skillnader i hur deltagarna uppfattade operationssjuksköterskans yrkesroll 

relaterat till omvårdnad. Några av deltagarna i studien uppfattade att 

operationssjuksköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnad av patienter och andra att 

de knappt har någon patientkontakt alls. 
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Deltagarna i studien beskrev hur viktigt bemötandet är för att patienten ska känna sig trygg 

när den kommer till operationssalen. Operationssjuksköterskan ansvarar för omvårdnad av 

patient före, under och efter operation. Deltagarna i studien menar därför att det är viktigt 

att operationssjuksköterskan är lyhörd för hur patienten mår inför operationen och arbetar 

patientcentrerat tillsammans med teamet på operationssalen. Deltagarna i studien svarade 

att god omvårdnad ger patienten en bättre upplevelse av att bli opererad. Att patienten är 

sövd innebär inte att operationssjuksköterskan slutar bedriva omvårdnad. En deltagare i 

studien beskrev omvårdnaden som: 

 

“…omvårdnaden är viktig trots att patienten inte är vaken, man behöver jobba 

etiskt och aldrig glömma att det är en person framför teamet...” 

 

Operationssjuksköterskan uppfattades skilja sig åt från andra yrkeskategorier inom vården 

med tanke på graden patientkontakt. Deltagarna i studien beskrev att 

operationssjuksköterskan endast får träffa patienten en kort stund och att de inte får 

möjlighet att skapa en relation. Deltagarna i studien beskrev att bristen på patientkontakt 

var en anledning till avsaknad av intresse för att specialistutbilda sig inom området. På 

följande sätt beskrev en deltagare i studien professionen:  

 

“Tycker det avviker lite för mycket ur varför jag läste till sjuksköterska, att ta del 

av patienters livsvärld och hjälpa till utifrån det. Känner att som 

operationssjuksköterska blir det mer "medicinskt" & inte så personcentrerat 

vårdande...” 

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom att deltagarna i studien ansåg sig ha en god kunskap om vilka 

arbetsuppgifter som ingår i operationssjuksköterskans profession men kunskapen om vilket 

ansvar som ingår i yrkesrollen ansågs som mer okänt. Operationssjuksköterskan 

uppfattades som en väsentlig del i det operativa teamet. Enligt deltagarna i studien var 

operationssjuksköterskans viktigaste uppgift att assistera läkaren under ingreppet men 

yrket ansågs inte vara utbytbart mot en assisterande läkare. Istället sågs 

operationssjuksköterskan som viktig för att operationer ska kunna utföras på ett 

patientsäkert sätt. Operationssjuksköterskan ansågs ha ett omvårdnadsansvar för patienten i 

den perioperativa vården. Trots det uppfattades operationssjuksköterskan har lite 

patientkontakt och sakna relation till sin patient. Uppfattningen att 

operationssjuksköterskan har lite patientkontakt sågs som en anledning till att specialiteten 

inte var ett attraktivt val vid vidareutbildningen. En annan anledning till att deltagarna i 

studien inte anser yrket vara ett alternativ var en oro över att arbetet är fysiskt krävande. 

Majoriteten av studiedeltagarna var av uppfattningen att yrket innebär mycket stillastående 

arbete. Det framkom en rädsla för att operationssjuksköterskeyrket skulle kunna innebära 

risk för att utveckla belastningsrelaterad ohälsa. 

 

Deltagarna i studien ansåg att de hade minde kunskap om operationssjuksköterskeyrket än 

andra specialistsjuksköterskeutbildningar. Operationssjuksköterskan ansågs ha en anonym 

och missförstådd roll och operationsavdelningen ansågs som otillgänglig för utomstående. 

Deltagarna i studien beskrev i fritextsvaren hur förståelse för yrket uppkom vid hospitering 
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på operationsavdelningen. Detta yttrade sig även i det kvantitativa materialet där de som 

hospiterat skattade sig högre gällande insikt i operationssjuksköterskans arbetsuppgifter 

och ansvar än de som inte hospiterat. Det framkom en önskan om att 

operationssjuksköterskeyrket tydligare visades upp både genom ökad information under 

grundutbildningen och genom möjlighet till hospitering.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie gjordes en kvantitativ studie med kvalitativt inslag baserad på 

datainsamling från enkäter. Datainsamling via enkät har flera fördelar; det är 

kostnadseffektivt, deltagaren kan anonymiseras och risken att deltagaren påverkas av 

intervjuaren minimeras (Ejlertsson, 2019). Det möjliggör datainsamling av många 

deltagare från ett stort geografiskt område (Billhult, 2017) och är en lämplig metod för att 

studera attityder/uppfattningar hos vald urvalsgrupp (Ejvegård, 2009). Nackdelarna med 

enkäter är att bortfallet tenderar att vara stort, deltagaren har inte möjlighet att ställa 

kompletterande frågor vid oklarheter och enkäten ger inte möjlighet till fördjupande 

följdfrågor. (Ejlertsson, 2019). En fördel vid användandet av en enkät är att använda 

färdigkonstruerade och validerade enkäter då de är beprövade och risken att deltagaren 

missförstår frågorna minskar (Polit & Beck, 2017). I detta fall hittades ingen validerad 

enkät som svarade mot studiens syfte vilket medförde att egna frågor konstruerades. 

Frågorna baserades på tidigare forskning gjord av Blegeberg et al., (2008). Artikeln valdes 

då den väl motsvarade föreliggande studies ämnesområde, syfte och kontext. 

 

Vid utformning av enkätfrågor är det viktigt att ta i beaktande att frågorna inte får 

uppfattas som ledande. För att undvika detta användes frågor av Likert- typ vilket är en 

frågetyp som tillåter värderande frågor (Ejlertsson, 2019). Frågorna formulerades som 

påståenden med en attitydskala där deltagaren ombeds ange vilken grad de håller med om i 

givet påstående (Polit & Beck, 2017). I enkäten kombinerades öppna och slutna frågor. 

Slutna frågor med färdiga svarsalternativ ger ofta hög svarsfrekvens och data som 

framkommer är lätt att analysera. Med öppna frågor ges större möjlighet till nyansering 

och djupare förståelse av ämnet (Polit & Beck, 2017).  

 

För att skapa en något djupare förståelse för deltagarnas i studiens uppfattning om 

operationssjuksköterskans profession användes enstaka öppna frågor. Användandet av 

öppna frågor gav även deltagarna möjligheten att fritt framföra sina åsikter om ämnet. 

Inkluderande av öppna frågor i en enkät rekommenderas av Polit och Beck (2017) som ett 

sätt att skapa en mer nyanserad förståelse för ett ämne. Nackdelen med detta är svårigheten 

att analysera inkomna svar. Vid slutna frågor är det relativt enkelt att kvantifiera data 

medan svar där deltagaren själv kunnat uttrycka sig kräver någon form av innehållsanalys. 

Författarna valde att använda sig av Graneheim och Lundmans (2004) modell för 

innehållsanalys då det är en modell som ofta används inom nordisk omvårdnadsforskning 

(Malterud, 2014). Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod i samma studie kan 

uppfattas som en form av mixed method. Vid användandet av mixed method samlas 

material in, analyseras och presenteras genom både kvalitativa och kvantitativa 

analysmetoder (Polit & Beck, 2017). Trots att det i denna studie använts både kvalitativ 

och kvantitativ metod bör arbetet inte klassificeras som mixed method. Det styrks av Polit 

och Beck (2017) som beskriver att ett fåtal öppna frågor i en enkät som i övrigt har stängda 

svarsalternativ inte kan beskrivas som mixed method. En anledning är att den kvalitativa 

datainsamlingen inte är tillräckligt djupgående. 

 

En risk med användandet av enkät är att deltagaren tolkar frågorna på annat sätt än 

författarna. Vid utformningen av en enkät är det viktigt att beakta enkätens validitet, det 
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vill säga om enkätfrågorna mäter vad som avses (Ejlertsson, 2019). För att öka enkätens 

validitet valde författarna att genomföra en pilotstudie vilket möjliggjorde för justering av 

enkäten innan den publicerades till en större grupp (Polit & Beck, 2017).  Ett sätt att 

studera reliabilitet är att använda test-retestmetoden genom att låta samma personer svara 

på enkätfrågorna med ett viss tidsintervall för att beräkna kappa-värdet (Ejlertsson, 2019). 

Detta gjordes inte av författarna i föreliggande studie. Vid upprepning av studien vore det 

värdefullt att i samband med pilotstudien använda test-retest metoden för att även kunna 

studera enkätens reliabilitet. 

 

Vid studiens design fanns en medvetenhet fanns att bortfallet kunde bli stort. Därför valdes 

initialt att inkludera specialistsjuksköterskestudenter och specialistutbildade sjuksköterskor 

för att få ett större urval och därmed fler deltagare. Antalet deltagare blev betydligt större 

än förväntat vilket möjliggjorde en avsmalning av inklusionskriterierna i efterhand för att 

bättre svara på studiens syfte. Den exkluderade gruppen bestod av de deltagare som 

definierade sig som specialistsjuksköterska eller specialistsjuksköterskestudent och bestod 

av 309 personer. Gruppen motsvarar 46,6 procent av det totala antalet deltagare. 

Författarna kunde i informationsbrevet (se Bilaga 1) som medföljde enkäten uttryckt att 

svaren kan komma att användas i resultatet för att göra deltagarna medvetna om att det inte 

var säkert att all insamlad data skulle komma till användning. Även om antal deltagare 

blev större än förväntat medförde det stora antalet medlemmar i facebookgruppen att 

svarsfrekvensen endast var två procent. För att möjliggöra generalisering och beräkning av 

statistiska samband brukar litteraturen ange en svarsfrekvens på mellan 70-80 procent som 

krav (Ejvegård, 2009). Då föreliggande studie inte uppnådde denna svarsfrekvens medför 

det att det inte går att generalisera till populationen som urvalet är draget ur. Istället får 

studiens resultat ses som en översiktsbild av studiedeltagarna uppfattning om 

operationssjuksköterskans yrkesroll. 

 

Förförståelse är den uppfattning forskaren har av fenomenet som studeras. Till 

förförståelsen hör tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade meningar. För 

att kunna bedöma trovärdighet i en studie är det viktigt att urskilja hur författarnas 

förförståelse har påverkat analysen av resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Eftersom författarna har haft verksamhetsförlagd utbildning på operationsavdelning och 

studerar till operationssjuksköterskor finns tidigare erfarenhet, teoretisk kunskap och 

förförståelse för operationssjuksköterskans profession. Då specialistutbildning till 

operationssjuksköterska ansågs attraktivt och spännande för författarna fanns även ett 

genuint intresse för yrket sedan tidigare. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 

beskriver att trovärdighet även kan bedömas utifrån strategin för val av deltagare. 

Författarna valde av denna anledning att exkludera deltagare med yrkeserfarenhet från 

operativ verksamhet, såsom operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor. 

Deltagare som arbetar inom operativ verksamhet kan antas ha en större insikt i yrkesrollen 

och ett genuint intresse för operationssjukvård. Inkludering av dessa hade då riskerat att 

påverka resultatet. Den kvalitativa analysen gjordes gemensamt vilket ökar 

tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna har under 

hela studiens gång diskuterat och reflekterat över analysarbetet. 
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Resultatdiskussion 

 

Vid analys av det kvantitativa materialet framkom att deltagarna i studien ansåg sig veta 

vad en operationssjuksköterska har för arbetsuppgifter och ansvar. Detta motsades delvis 

av vad som framkom vid analys av den kvalitativ datan där deltagarna i studien själva fick 

beskriva yrkesrollen i fritext. Istället framkom att deltagarna i studien ofta anser sig sakna 

uppfattning om yrket och om vilka arbetsuppgifter som ingår i yrkesutövningen. Både i 

fritextanalysen och den kvantitativa analysen beskrevs ett dolt yrke och en anonym 

yrkesroll som deltagarna i studien sällan eller inte alls kommer i kontakt med. En 

förklaring till synen på operationssjuksköterska som ett dolt yrke kan vara att 

operationssjuksköterskan inte lämnar operationsavdelningen i samma utsträckning som 

annan operationspersonal gör då arbetsuppgifterna är förlagda mestadels på operationssal 

(Gustafsson & Kelvered, 2003). Annan vårdpersonal upplever ofta att professionen är 

osynlig och okänd eftersom operationssjuksköterskan har en högspecialiserad funktion och 

arbetar i en miljö där få har tillträde (McGarvey et al., 2001). Operationsavdelningen är en 

av de mest otillgängliga platserna på sjukhuset för annan personal och allmänheten. Det är 

höga hygieniska krav på de som vistas på avdelningen för att upprätthålla en miljö där 

operationer kan bedrivas på ett säkert sätt vilket gör miljön svåråtkomlig (Riley & Manias, 

2001). Synen på operationsavdelningen som otillgänglig kan även ses i studiens resultat, 

deltagarna i studien menar att den enda gången de är inne på operation är för att lämna en 

patient vilket speglar författarnas egna erfarenheter av att ha arbetat kliniskt inom kirurgisk 

slutenvård. 

 

Deltagarna i studien upplever att information och kunskap om operationssjuksköterskans 

profession och funktion var bristfällig under grundutbildningen. Deltagarna i studien 

menar dessutom att de vet mer om andra specialistutbildningar än operationssjuksköterska. 

Därför anser de att den behöver belysas mer både under grundutbildningen och för 

allmänheten. Operationssjukvården är mer utsatt vid personalbrist än andra delar av 

sjukvården då det är en verksamhet som bedrivs bakom stängda dörrar och som ställer 

höga krav på att medarbetarna har rätt kompetens (Gillespie et al., 2008). Enligt 

Socialstyrelsen (2019) har det i snitt examinerats 150 operationssjuksköterskor per år 

under de senaste fem åren vilket inte täcker det behov som finns. En förklaring till det låga 

antalet examinerade skulle kunna vara att yrket anses som dolt och okänt. 

Operationssjuksköterska är en outforskad specialistutbildning som sällan blir belyst och 

det krävs insatser från arbetsgivare för att möjliggöra nyrekrytering (Gillespie et al., 2008). 

Författarnas erfarenhet är att det är svårt att få intresse för en yrkesroll som är okänd. Ett 

sätt att förändra uppfattningen om ett yrke och skapa intresse är att möjliggöra hospitering 

(Porter et al., 2009). Då operationssjuksköterska är ett bristyrke skulle det kunna vara en 

god idé att erbjuda hospitering i större utsträckning i rekryteringssyfte. Eftersom 

hospitering på annan klinik är ett sätt att öka förståelsen mellan olika yrkesgrupper och 

verksamheter vilket har positiva effekter för samarbetet mellan vårdaktörer och 

patientsäkerheten (Wright et al., 2012). En av de största faktorerna bakom ett patientsäkert 

arbetssätt är förmågan att samarbeta i team och att kunna kommunicera över teamgränser 

(Ree & Wiig, 2019). Kommunikation är en förutsättning för ett fungerande teamsamarbete. 

Ett tillåtande klimat där teamet kommunicerar och samarbetar minimerar antalet konflikter 

och missförstånd (Adams et al., 2014). Vikten av samarbete styrks av deltagarna i studien 

som menar att teamsamverkan är centralt och att alla deltagare i vårdteamet behövs för att 

möjliggöra personcentrerad och patientsäker vård. 
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Vid analysen av fritextsvaren framkommer en bild av operationssjuksköterskan som en 

ovärderlig del av det operativa teamet och en förutsättning för att vården ska ske på ett 

patientsäkert sätt. Operationssjuksköterskan anses ha en ledande roll på operationssalen 

och benämns som “spindeln i nätet”. Synen på operationssjuksköterskan som ledande på 

salen motsägs delvis av det som framkom vid analysen av det kvantitativa materialet där 

en majoritet av deltagarna i studien ansåg att även om operationssjuksköterskan är en 

ovärderlig del av teamet så är denne inte ledande på salen. Blomberg et al., (2014) menar 

att operationssjuksköterskan har en överblick över hela operationssalen och vakar över 

operationen för att skydda patienten från postoperativa komplikationer. Det innebär ofta att 

operationssjuksköterskan intar en bakgrundsroll för att kunna reagera vid misstanke risk 

för patienten. Det är därför mycket möjligt att anledningen till att det framkommer två 

bilder av operationssjuksköterskans ledande funktion vid analys av det insamlade 

materialet är situation och personbundet. Adams et al., (2014) beskriver i en studie att 

ledarskapet på en operationssal inte kan liknas vid den typiska hierarkin som finns inom 

sjukvården. Vem i teamet som tar sig an ledarrollen varierar beroende på 

sammansättningen i teamet. Den med mest erfarenhet eller vilken typ av ingrepp som ska 

göras är avgörande faktorer. Det handlar även om personlighet, vissa finner det mer 

naturligt att leda än andra. 

  

Trots deltagarna i studiens kännedom om de olika delarna som ingår i professionen ansågs 

den viktigaste uppgiften för operationssjuksköterskan vara att assistera läkaren. Däremot 

visade resultatet tydligt att trots att operationssjuksköterskans viktigaste uppgift ansågs 

vara att assistera ansågs inte yrket utbytbart mot en assisterande läkare. Behovet av 

operationssjuksköterskans unika kompetens vid operativa ingrepp beskrivs av 

Riksföreningen för Operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening (2011) som att 

frånvaron av den specifika kunskapen kan innebära ett hot mot patientsäkerheten. 

Operationssjuksköterskan har unik kompetens och flera ansvarsområden på 

operationssalen (Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Detta speglas i studiens resultat där deltagarna anser att operationssjuksköterskans 

ansvar ansågs innefatta både hygien, aseptik och sterilitet. Även kontroll av instrument, 

material och medicinteknisk apparatur vid ingreppet ansågs vara en del av 

operationssjuksköterskans ansvar. Detta stämmer väl överens med vad som beskrivs i 

operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning där operationssjuksköterskan beskrivs ha 

en betydande roll för patientsäkerheten. Detta genom att ansvara för att hygieniska och 

aseptiska principer tillgodoses för att förhindra kontaminering, begränsa smitta och 

förebygga postoperativa komplikationer (Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Patienter som drabbas av postoperativa komplikationer 

drabbas av ett lidande. Lidandet kan yttra sig genom att de drabbade får en varaktig 

försämring i sitt fysiska hälsotillstånd vilket påverkar patientens liv och vardag under lång 

tid (Brown et al., 2014). 

 

Preventivt arbete för patientsäkerheten är en grundläggande faktor för att motverka att 

skador sker som orsakar lidande för patienten. Det är väsentligt att 

operationssjuksköterskan ligger steget före och kontinuerligt reflekterar över uppkomna 

risker för patientsäkerheten (Blomberg et al., 2014). Värnandet om patientsäkerheten kan 

ses som att skydda den som är hjälplös och inte kan göra det själv (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008). Vid de tillfällen där risker identifieras ska operationssjuksköterskan ta 
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ett ledande ansvar och resterande operationsteam ska respektera beslutet (Blomberg et al., 

2014).  Trots att operationssjuksköterskan förväntas anta en ledande roll vid risker för 

patientsäkerheten är ansvaret för att patienten får en säker och ändamålsenlig vård hela 

vårdteamets (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008). Det innebär att även mer yrkesspecifika 

ansvarsområden inkluderas i vårdteamets ansvar (Riksföreningen för Operationssjukvård 

& Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Deltagarna i studien är överens om att 

operationssjuksköterskan samverkar mycket i team. De menar att alla i teamet är beroende 

av varandra för att vården ska kunna bedrivas och ett ickefungerande samarbete utgör ett 

hot för patientsäkerheten och kan leda till ett lidande för patienten. Teamets uppgift är att 

minimera patientens lidande och ge patienten en bra upplevelse av vårdsituationen 

(Dempsey et al., 2014). 

 

Omvårdnad är en central roll i operationssjuksköterskans profession, merparten av den 

omvårdnad som bedrivs sker perioperativt (Riksföreningen för Operationssjukvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Då den perioperativa miljön är otillgänglig kan det 

förklara varför det bland studiedeltagarna föreligger delade meningar kring 

operationssjuksköterskans omvårdnadsroll. Deltagarna i studien ansåg att omvårdnad är en 

viktig del av professionen men att operationssjuksköterskan inte får någon relation till 

patient. De ansåg även att operationssjuksköterskan besatt en stor medicinteknisk 

kompetens och arbetade i en högteknologisk miljö. Den högteknologiska miljön 

operationssjuksköterskan arbetar i hamnar i konflikt med operationssjuksköterskans 

omvårdnadsroll. Det innebär att det ställs krav på varje individ att aktivt prioritera att 

arbeta omvårdnadsorienterat (Bull & FitzGerald, 2006). På grund av en alltmer pressad 

arbetsmiljö finns det en risk att operationssjuksköterskeyrket utvecklas i en mer teknisk 

riktning och det är viktigt att värna om operationssjuksköterskerollen som en 

omvårdnadsroll (McGarvey et al., 2001). Det är viktigt att operationssjuksköterskan 

arbetar patientcentrerat och vakar över patienten genom vårdförloppet för att möjliggöra 

anpassade omvårdnadsåtgärder för varje unik patient (Kelvered et al., 2011). Detta innebär 

att graden av patientkontakt operationssjuksköterskan får mycket beror på individens 

förhållningsätt och prioritering. Samtidigt visar forskning att operationssjuksköterskans 

omvårdnad på operationssal till stor del består av “tyst omvårdnad” där 

operationssjuksköterskan genom att iaktta patienten före, under och efter ingreppet 

analyserar och anpassar bemötande och omvårdnadsåtgärder löpande (Blomberg et al., 

2014). Operationssjuksköterskan tar över ansvaret för patienten när denne inte själv har 

möjlighet och värnar om patientens värdighet och skyddar kroppen mot skada (Blomberg 

et al., 2018).  

 

I både den kvantitativa och kvalitativa analysen framkom en uppfattning av 

operationssjuksköterskeyrket som fysiskt krävande. Operationsmiljön är en unik miljö att 

arbeta i, deltagarna i studien ansåg att operationssjuksköterskans profession är fysiskt 

krävande och innebar mycket stillastående arbete och det framkom en oro över att arbetet 

skulle kunna innebära belastningsrelaterad ohälsa. Dessa uppfattningar styrks av 

forskningen som visar på att arbetsmiljön på en operationsavdelning är fysiskt krävande 

och att 90 procent av operationssjuksköterskorna upplever fysiska besvär relaterat till sin 

arbetsmiljö och då främst relaterat till tunga lyft och oergonomiska arbetsställningar 

(Sheikhzadeh et al., 2009). De mest skadliga momenten i operationssjuksköterskans vardag 

var flytt av patienter mellan säng och operationsbord, flytt av tung medicinteknisk 

utrustning, tunga lyft och arbete på våta golv med risk för fallolyckor (Garb & Dockery, 
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1995). Det är vanligt med smärta i rygg, nacke, knän och axlar. Det tunga arbetet brukar 

förklaras med att arbetet innefattar att arbeta med levande ting men mycket orsakas av att 

den fysiska arbetsmiljön inte anpassats efter modern operationssjukvård. Dålig 

organisation på operationssalen och bristande utrymme tvingar personalen till ständiga 

improvisationer och kompromisser vilket på sikt kan orsaka ohälsa (Sheikhzadeh et al., 

2009). Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning ansvarar arbetsgivaren för medarbetarens 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska i samråd med arbetstagarna arbeta för att förbättra 

arbetsmiljön och ska arbeta för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa (SFS 1977:1160). Både 

utifrån den forskning som finns inom området och enligt författarnas erfarenheter krävs en 

förbättring av operationssjuksköterskornas arbetsmiljö. Författarna är av åsikten att ingen 

arbetstagare ska behöva sjukskrivas eller omplaceras på grund av ohälsa orsakad av dålig 

arbetsmiljö. I studien framkommer att uppfattningen om att vara yrkesverksam som 

operationssjuksköterska innebär arbete i dålig arbetsmiljö med risk för skador. Det är 

därför av största vikt för arbetsgivare att arbeta för förändring för att göra 

operationssjuksköterskeyrket attraktivt bland sjuksköterskor som överväger att specialisera 

sig.  

Konklusion 

Operationssjuksköterskan har en viktig roll för patientsäkerheten och för en fungerande 

vårdkedja. Yrket uppfattas inte som attraktivt då det anses vara fysiskt krävande, monotont 

och innebär risk att drabbas av belastningsrelaterade skador. Detta är ett 

arbetsmiljöproblem som måste uppmärksammas och åtgärder bör vidtas för att upprätthålla 

en hållbar arbetsplats. En annan anledning till att deltagarna i studien inte intresserar sig 

för yrket är patientkontakten och huruvida operationssjuksköterskan skapar relation till 

patienter. Patientkontakten är en viktig aspekt för vad som gör sjuksköterskearbetet 

givande. Operationssjuksköterskan har begränsad tid med patienten som ska opereras 

vilket utgör svårigheter till att lära känna den. Samtidigt som omvårdnad är extra viktigt i 

det utsatta läget patienten befinner sig i för att skapa trygghet och tillit.  

 

Operationssjuksköterskans profession behöver synliggöras för att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal ska få kunskap och förståelse för yrket och därmed öka intresset. För att 

väcka intresse och synliggöra operationssjuksköterskans profession bör sjuksköterskor 

erbjudas hospitering i större utsträckning. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Bristen på operationssjuksköterskor förväntas att öka då antalet nyexaminerade inte 

kompenserar de pensionsavgångarna som väntar. Det är sjuksköterskornas uppfattning om 

yrkesrollen som behövs ta i beaktande eftersom det är den yrkesgrupp som kan söka sig till 

specialistutbildningar. Arbetsgivare på operationsavdelningar i Sverige bör ta del av 

studier som studerar sjuksköterskors uppfattning av operationssjuksköterskans profession 

för att få kunskap om vad som gör yrkesrollen attraktiv likaväl som oattraktiv. För att öka 

yrkets attraktionskraft behöver operationssjuksköterskans profession synliggöras för 

sjuksköterskor genom till exempel ökad kunskap om yrkesrollen samt möjlighet till att 

hospitera på operationsavdelning.  
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För vidare forskning vore intressant att studera vad som skulle kunna öka intresset för 

vidareutbildning till operationssjuksköterska samt om en satsning på hospitering leder till 

ökat intresse för specialistutbildning. Vidare bör forskning kring operationssjuksköterskans 

arbetsmiljö synliggöras och förbättras för att skapa intresse samt för en hållbar arbetsmiljö 

för operationssjuksköterskor.   
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Bilaga 1: Enkät 

 

Till dig som är sjuksköterska 

 
Vi är två studenter som heter Malin och Felicia och läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Högskolan i 

Skövde. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats och vårt syfte med denna är att 

undersöka sjuksköterskors uppfattning om operationssjuksköterskans yrkesroll. Vi 

tillfrågar härmed dig om du vill delta i studien. 

 

För att delta i studien ska du vara sjuksköterska. Som deltagare ombeds du att svara på en 

webbaserad enkät. Enkäten beräknas ta cirka 5 minuter att svara på och innehåller både 

ja/nej frågor och en rad påståenden. Det är önskvärt att du besvarar samtliga frågor. All 

medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva 

ange något skäl. All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och endast 

författarna och handledare kommer att ha tillgång datamaterialet. Resultatet kommer att 

sammanställas och redovisas utan att enskild deltagare kan identifieras. Efter att resultatet 

publicerats kommer all insamlad data att raderas. 

 

Genom att besvara enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien. Om du efter 

inlämnat svar önskar ta tillbaka din medverkan, ombeds du ta kontakt med författarna på 

angivna mailadresser. Datainsamlingen planeras pågå under hösten 2019 och publicering 

av magisteruppsatsen beräknas ske under våren 2020. Resultatet från studien och 

uppsatsen i sin helhet kommer att publiceras på Facebookgruppen “Sjuksköterskan” under 

våren 2020. 

 

 

Skövde, november 2019 

 

Malin Strålman     Felicia Österlund 

Operationssjuksköterskestudent   Operationssjuksköterskestudent 

   

 

 

Marie Wilhsson 

Handledare Högskolan Skövde  

 

  



   

 

 

 

 

1. Antal år som yrkesverksam sjuksköterska:  

 

2. Jag är:   

o Sjuksköterska 

o Specialistsjuksköterskestudent 

o Operationssjuksköterska 

o Anestesisjuksköterska 

o Intensivvårdssjuksköterska 

o Har annan specialistutbildning 

 

3. Jag har arbetat på operationsavdelning 

o Ja 

o Nej 

 

4. Jag har hospiterat på operationsavdelning. ( Hospitering kan jämställas med 

studiebesök) 

o Ja 

o Nej 

 

5. Hospitering har påverkat min syn på operationssjuksköterskans yrkesroll 

o Nej 

o Ja 

 

Nedan följer en rad påståenden om operationssjuksköterskans yrkesroll. Vänligen markera 

det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt, 

 

6. Jag vet vad en operationssjuksköterska har för arbetsuppgifter. 

o Nej, absolut inte 

o Nej 

o Varken ja eller nej 

o Ja 

o Ja, absolut 

 

7. Jag vet vad en operationssjuksköterska har för ansvar. 

o Nej, absolut inte 
o Nej 
o Varken ja eller nej 
o Ja 
o Ja, absolut  

 



   

 

 

 

8. Jag har lika stor kunskap om operationssjuksköterskans yrkesroll som andra 

specialistutbildningar. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

9. Operationssjuksköterska är ett dolt yrke. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

10. Operationssjuksköterskans viktigaste funktion är att assistera läkaren under 

ingreppet. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

11. Operationssjuksköterskans profession är utbytbart mot t.ex. en assisterande 

läkare. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

12. Operationssjuksköterskan har stor kunskap om olika ingrepp och 

operationer. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

13. Operationssjuksköterskan står still en stor del av dagen. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 



   

 

 

 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

14. Operationssjuksköterskan har ett fysiskt krävande arbete. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

15. Operationssjuksköterskan är ordningsam. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

16. Operationssjuksköterskan vakar över att hygienregler följs på 

operationssalen. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

17. Operationssjuksköterskan ansvarar för att dukar, instrument och annat 

material stämmer till antal fortlöpande under operationen. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

18. Omvårdnad är en viktig del av operationssjuksköterskans profession. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

19. Operationssjuksköterskan får ingen relation med sin patient. 



   

 

 

 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

20. Operationssjuksköterskan samverkar mycket i team. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

21. Operationssjuksköterskan är arbetsledande i operationsteamet. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

22. Operationssjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Stämmer varken bra eller dåligt 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

 

23. Hur ser du på operationssjuksköterskan yrkesroll? 

  



   

 

 

 

Bilaga 2: Tabell 7 

 
Tabell 7: Beskrivning av deltagarna i studiens syn på operationssjuksköterskans arbetsuppgifter, ansvar och 

arbetsuppgifter. Endast resultat insamlat från de studiedeltagare som angivit att de hospiterat på 

operationsavdelning redovisas. Svarsalternativ 1 = Stämmer mycket dåligt, 2 = Stämmer ganska dåligt, 3 = 

Stämmer varken bra eller dåligt, 4 = Stämmer ganska bra och 5 = Stämmer mycket bra. Dessutom visas antal 

deltagare, Chi
2
 värdet, frihetsgraderna samt signifikant p värde 

 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 N Chi
2
 Df p 

Jag vet vad en 

operationssjuksköterska 

har för arbetsuppgifter 

 

1 12 64 150 15 242 315,1 4 0,001 

Jag vet vad en 

operationssjuksköterska 

har för ansvar 

 

6 51 88 91 6 242 144,3 4 0,001 

Jag har lika stor kunskap 

om 

operationssjuksköterskans 

yrkesroll som andra 

specialistutbildningar 

 

16 77 67 72 4 239 95,3 4 0,001 

Operationssjuksköterska 

är ett dolt yrke 

 

8 49 58 117 7 239 170,4 4 0,001 

Operationssjuksköterskans 

viktigaste funktion är att 

assistera läkaren under 

ingreppet 

 

7 60 66 96 8 237 127,7 4 0,001 

Operationssjuksköterskans 

profession är utbytbart 

mot t.ex. en assisterande 

läkare 

 

79 105 37 14 2 237 160,4 4 0,001 

Operationssjuksköterskan 

har stor kunskap om olika 

ingrepp och operationer 

 

0 1 9 98 129 237 207,3 3 0,001 

Operationssjuksköterskan 

står still en stor del av 

dagen 

 

4 34 62 98 37 235 105,2 4 0,001 

Operationssjuksköterskan 

har ett fysiskt krävande 

arbete 

 

3 14 25 122 71 235 206,6 4 0,001 

Operationssjuksköterskan 

är ordningsam 

 

0 0 5 50 177 232 205,7 2 0,001 

Operationssjuksköterskan 

vakar över att 

hygienregler följs på 

operationssalen 

 

1 1 16 52 163 233 400,7 4 0,001 

Operationssjuksköterskan 0 2 5 39 187 233 393,9 3 0,001 



   

 

 

 

ansvarar för att dukar, 

instrument och annat 

material stämmer till antal 

fortlöpande under 

operationen 

Omvårdnad är en viktig 

del av 

operationssjuksköterskans 

profession 

 

3 43 37 82 68 233 79,8 4 0,001 

Operationssjuksköterskan 

får ingen relation med sin 

patient 

 

17 71 75 59 11 233 79,4 4 0,001 

Operationssjuksköterskan 

samverkar mycket i team 

 

0 1 4 65 160 230 289,0 3 0,001 

Operationssjuksköterskan 

är arbetsledande i 

operationsteamet 

 

7 41 90 70 22 230 100,7 4 0,001 

Operationssjuksköterskan 

arbetar i en 

högteknologisk miljö 

0 1 7 62 160 230 283,0 3 0,0017 

 

 


